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K Svetemu Jožefu nad Celjem se ljudje zatekamo že dobrih tristo let. V zadnji 
četrtini stoletja tu deluje tudi Dom sv. Jožef, neprofitni zasebni zavod, ki so ga 
v skladu s svojim poslanstvom ustanovili lazaristi. Dejstvo, da je bila cerkev 
zgrajena kot zaobljubna, če bo takratna epidemija Celju prizanesla, nas je 
krepilo v zadnjih dveh letih, ki sta močno vplivali tudi na delovanje Doma. S 
hvaležnostjo zato sprejemamo možnost, da lahko v letu 2022/2023 izdamo 
Napovednik tudi v tiskani obliki. V preteklih dveh letih smo se prilagajali 
okoliščinam, ki so nam v najzahtevnejšem obdobju celo onemogočile delovanje 

osnovne, to je duhovno prosvetne dejavnosti. Obdobje preizkušenj in negotovosti se še ni 
izteklo. Življenje nas izziva, da se izkažemo. Pričakuje naše odgovore. Frankl pravi, da najbolj 
zahtevne okoliščine v ljudeh prebujajo najboljše, pa tudi najslabše.  V zadovoljstvo nam je, 
da smo v teh zahtevnih časih bili deležni tolikih dobrih odločitev, srečanj z dobrimi ljudmi in 
podpore, ko smo jo najbolj potrebovali. Upamo, da bomo z napovedjo in seveda tudi izvedbo 
predavanj, srečanj, izobraževanj, pripomogli k odločitvam, ki  iz nas izvabljajo najboljše.   
Poslanstvo Doma sv. Jožef sledi usmeritvam svojih ustanoviteljev, ki v povezanosti duhovno 
prosvetne dejavnosti, orglarske šole, varstva starejših, župnije, zaposlenih, sodelavcev in 
prostovoljcev odgovarja na potrebe časa in prostora. Napovednik, ki je pred vami, s ponudbo 
različnih duhovnih vaj in obnov, priprav na zakramente, predavanj, tečajev, duhovnih, verskih 
in drugih izobraževanj, koncertov, romanj in drugih dogodkov vabi k oblikovanju vašega  
najboljšega odgovora. Iskali ga boste lahko tudi preko videokonferenc in sporočil, ki jih bomo 
objavljali na naši internetni in facebook strani. 
V pričakovanju naših novih srečanj vas vabimo na Jožefov hrib. 

Irena Švab Kavčič, direktorica
 

»ŽIVLJENJE NAS IZZIVA, DA SE IZKAŽEMO!«

UVOD NIK
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SEPTEMBER 2022
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

6. Tečaj priprave na krst 15
7. Prva sreda 48

9.-10. Tečaj za zaročence 14
12. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
24. God blaženega A. M. Slomška
24. Peš romanje staršev in vzgojiteljev na Ponikvo Viljem Kaučič 32
26. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
27. God sv. Vincecija Pavelskega
29. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
30. Koncert ob 170–letnici prihoda lazaristov v Celje Policijski orkester 45

OKTOBER 2022
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

2. Potopisno predavanje - Camino Alojz Kačičnik 33
4. Katehumenat - uvodno srečanje Vlado Bizant 14
4. Tečaj priprave na krst 15
5. Prva sreda 48

7.- 8. Tečaj za zaročence 14
8. Koncert Camerata Medica 45

10. Pogovori o življenu in smrti Metka Klevišar 36
11. Mohorski večer p. Branko Cestnik 28
13. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
15. Orglarska šola - uvodno srečanje 18
15. Šahovska simultanka Željko Vrankič 52
18. Kuharski tečaj Jožica Ferleš 42
18. Predstavitev knjige Alenka Kokalj 28
20. Montessori za starejše Sara Črepinšek 39
20. Vojna v Ukrajini - spopad civilizacije in barbarstva dr. Aleš Maver 26
22. Orglarska šola 18
23. Koncert Fantje z JH z gosti 45

23.-26. Duhovne vaje za duhovnike dr. Miran Sajovic 10
24. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
27. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34

KOLEDAR D OGODKOV
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NOVEMBER 2022
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran
2.-3. Duhovne vaje za ministrante Matic Lesjak 10

3. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
4.-5. Tečaj za zaročence 14

5. Orglarska šola 18
7. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
8. Tečaj priprave na krst 15
8. Liturgični tečaj mag. Klaus Einspieler 23
9. Prva sreda 48

10. Martinovanje Jože Tominšek 49
12. Orglarska šola 18

14.-16. Duhovne vaje za starejše s. Emanuela Žerdin 12
15. Liturgični tečaj mag. Klaus Einspieler 22
17. Montessori za starejše Sara Črepinšek 38
17. Dr. Lampret Ehrlich-predavanje dr. Janez Juhant 25
19. Duhovna obnova za organiste in pevovodje škof, dr. Stanislav Lipovšek 11
20. Butalci na sodišču Gledališče Petra Simonitija 53
21. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
22. Liturgični tečaj mag. Klaus Einspieler 22
24. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34

24.-27. Tečaj pisanja ikon mag. Silva Božinova 43
26. Adventni venčki VIncecijeva konferenca 43
26. Pohod po Slomškovi romarski poti Viljem Kaučič 33
26. Orglarska šola 16
29. Tečaj fotografiranja za starejše Miha Lokovšek 30
29. Liturgični tečaj mag. Klaus Einspieler 22
30. Prva sreda 48

DECEMBER 2022
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

1. Letni sprejem Celjske Mohorjeve družbe Celjska Mohorjeva družba 28
1. Montessori za starejše Sara Črepinšek 38
3. Orglarska šola 16
3. Adventna duhovna obnova škof, mag. France Šuštar 11
5. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
5. Miklavževanje 49
6. Miklavževa darila pozornosti stanovalcem Doma Rotary Club Barbara Celjska 52
8. Adventni vokalni koncert Andreja Z. Krt in Primož Krt 45

10. Seminar vokalne tehnike za pevce prof. Davor Mikulić 23
13. Kuharski tečaj Jožica Ferleš 42
15. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
15. Montessori za starejše Sara Črepinšek 38
17. Orglarska šola 18
17. Duhovna obnova dr. Leon Oblak 11
18. Domovini - recital Gledališče Petra Simonitija 53
19. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
24. Božičnica pred polnočnico 49
25. Božični koncert N. Drašček, M. Robavs in T. Plahutnik 45
29. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
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JANUAR 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

4. Prva sreda 48
4. Ponovitev božičnice 49
7. Usposabljanje za romarske vodnike mag. Jure Levart in Viljem Kaučič 31
9. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36

10. Tečaj priprave na krst 15
12. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34

13.-14. Tečaj za zaročence 14
14. Orglarska šola 18
17. Montessori za starejše Sara Črepinšek 38
18. Mohorski večer Nives Meroi in Roman Benet 28
19. Ekumenizem - predavanje dr. Alenka Krk 25
20. Orgelski koncert Luka Gojkošek 45
21. Orglarski seminar Luka Gojkošek 23
21. Duhovna obnova za zdravnike p. Jan Cvetek 12
22. Zborovski koncert pevski zbor Prosavus 46
23. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
23. Celodnevno češčenje v cerkvi 49
25. Celodnevno češčenje v Domu 49
26. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
27. Orglarska šola - skupni nastop 18
28. Duhovna obnova za župnijske sodnike škof, dr. Stanislav Lipovšek 11

FEBRUAR 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

1. Prva sreda 48
4.-5. Tečaj za zaročence 14

4. Seminar ljudskega petja Gregor Klančič 24
6. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
7. Akademija ob kulturnem prazniku 50
9. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34

11. Orglarska šola 18
11. Usposabljanje za romarske vodnike mag. Jure Levart in Viljem Kaučič 31
13. Uporabnost zelišč z domačega vrta dr. Janko Rode 26
14. Predavanje za starše dr. Sebastjan Kristovič 26
14. Tečaj priprave na krst 15
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MAREC 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

1. Prva sreda 48
2. Kužne bolezni v zgodovini - predavanje dr. Zvonka Zupanič Slavec 26
4. Hipokratovo srečanje Združenje slov. kat. zdravnikov 29
4. Tečaj za bralce beril dr. Tanja Ozvatič 24
4. Orglarska šola 20
6. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
7. Tečaj priprave na krst 15
7. Celje, slovenski Pompeji - predavanje dr. Jure Krajšek 27
9. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34

10. Paliativna oskrba – pristop iskanja v globino Marjana Bernot in Irena Š. Kavčič 37
11. Postna duhovna obnova msgr. France Šuštar, 11
12. Lucipeter - igrani recital Gledališče Petra Simonitija 53

12.-15. Duhovne vaje za duhovnike škof, dr. Marjan Turnšek 10
14. Predavanje za starše dr. Sebastjan Kristovič 26
16. Izidor Završnik – slovenski Maksimilijan Kolbe Jože Kužnik 25
16. Montessori modul II Sara Črepinšek 40

17.-18. Tečaj za zaročence 14
18. Orglarska šola 20
19. Jožefovo, romarski shod 50
20. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
21. Montessori za starejše Sara Črepinšek 38
22. Terapevtske vaje za zdravo hrbtenico Darja Pungartnik 30
23. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34

24. Vokalni koncert
Koralni zbor Akademije za glasbo 
iz Ljubljane in Tone Potočnik

46

25. Zdravilna zelišča - izobraževanje in delavnica dr. Janko Rode 27
25. Proslava ob Materinskem dnevu 50
29. Mohorski večer: Med zemljo in zvezdami ddr. Igor Grdina 29
30. Montessori modul II Sara Črepinšek 40

FEBRUAR 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

15. Mohorski večer dr. Aleš Maver 29
16. Montessori za starejše Sara Črepinšek 38
16. Škof, dr. Anton Vovk - predavanje dr. Blaž Jezeršek 25

19. Pustovanje, opereta Kovačev študent
Fantje z Jožefovega hriba in 
Jožefinke

50

20. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
23. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
25. Orglarska šola 20
25. Duhovna obnova za medicinsko osebje s. Emanuela Žerdin 12
25. Delavnica krašenja cerkva Rok Metličar 24
25. Zborovski koncert Ljubljanski madrigalisti 46
28. Misijonar Janez Janež Igor Jurij Bizjak 53
28. Kuharski tečaj Jožica Ferleš 42

KOLEDAR
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MAJ 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

1. Drugi romarski shod 50
3. Prva sreda 48
4. Cvetana Priol - predavanje p. dr. Vinko Škafar 25
7. Blagoslov motoristov Moto sekcija Elektra Celje 51
8. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
9. Tečaj priprave na krst 15

11. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
12.-13. Tečaj za zaročence 14

16. Montessori za starejše Sara Črepinšek 38
16. Kuharski tečaj Jožica Ferleš 42
20. Dan odprtih vrat 51
20. Koncert ob dnevu odprtih vrat Janže Kenda in Miha Plevčak 46
21. Zborovski koncert Vokalna skupina Cvet 46
22. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
25. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
27. Grozdetov recital Združeni zbori iz Jožefovega hriba 46
31. Prva sreda 48

APRIL 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

1. Delavnica - izdelovanje butaric 43
3. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
4. Velikonočni pirhi-delavnica Rotary klub Barbara Celjska 53
4. Tečaj priprave na krst 15
5. Prva sreda 48

13. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
13. Montessori za starejše Sara Črepinšek 38

14.-15. Tečaj za zaročence 14
15. Orglarska šola 18
17. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
20. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
21. Zborovski koncert Zbor Slovenske filharmonije 46
22. Orglarska šola 18
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JULIJ 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

3. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
4. Tečaj priprave na krst 15
6. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34

7.-8. Tečaj za zaročence 14
9. Vokalno instrumentalni koncert šansonov Jana Kvas z instrumentalisti 47

23. Instrumentalni koncert 
Godalni kvartet Pro medico – 
Andrej Gubenšek

47

23.-27. Duhovno počitniški dnevi za starejše Sodelavci Doma sv. Jožef 12
29. God sv. Marte

29. Srečanje starejših in bolnikov
Sodelavci Doma sv. Jožef in 
Vincecijeva konferenca

52

30. Župljani župljanom - koncert
Fantje z Jožefovega hriba z 
instrumentalisti

47

30.7. - 
3.8.

Duhovno počitniški dnevi za starejše Sodelavci Doma sv. Jožef 12

AVGUST 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

3. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
7. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36

27. Vokalno instrumentalni koncert Nina Strnad, Jaka Kopač in Ivo Umek 47

JUNIJ 2023
Datum Dogodek Voditelj/predavatelj Stran

5. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar 36
6. Tečaj priprave na krst 15
8. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34

9.-10. Tečaj za zaročence 14
9. Sklep šolskega leta orglarske šole 18

19. Pogovori o življenju in smrti 36
22. Psihološki večeri - pogovori za dušo mag. Drago Tacol 34
24. Akademija in kresovanje Prifarski muzikanti 47
25. Pohod ob dnevu državnosti Društvo Slomškova romarska pot 33

KOLEDAR
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DUHOV NE VAJ E

ZA DUHOVNIKE ZA LITURGIČNE IN ŽUPNIJSKE 
SODELAVCE

Duhovniške duhovne vaje se vedno 
začnejo v nedeljo ob 21.00, po večerji, ki 
je takrat izjemoma ob 20.00. So klasične, 
pridigane, z dopoldanskim enim ali dvema 
in popoldanskim osrednjim nagovorom 
ter skupno molitvijo, pobožnostmi in 
somaševanjem. Sklep duhovnih vaj je v 
sredo s kosilom. Vsak duhovnik biva v svoji 
sobi s kopalnico in sanitarijami. Pohitite 
s prijavami, ker je število udeležencev 
omejeno. 

“Vse iz ljubezni, nič iz prisile!”
Od nedelje, 23., do srede, 26. oktobra 
2022
Voditelj: dr. Miran Sajovic SDB
Prosimo za prijave do 21. oktobra.
Od nedelje, 12., do srede, 15. marca 
2023 
Voditelj: škof, dr. Marjan Turnšek
Prosimo za prijave do 10. marca.

Povabilo župnijam in župnijskim 
skupinam
V kolikor v posamezni župnijski skupini 
ali župniji razmišljate o duhovni obnovi, 
se lahko obrnete na nas. Z veseljem vas 
povabimo v naš Dom, kjer bomo poskrbeli 
za nastanitev, po želji pa tudi za program 
in vodenje duhovne obnove. Srečanje 
lahko pripravimo tudi v vaši župniji.
Več informacij:
0590 73 800
jure.levart@jozef.si
 
Za ministrante
Tradicionalno srečanje ministrantov 
v času »krompirjevih« počitnic. Poleg 
bogatih duhovnih vsebin in skupnega 
obhajanja evharistije bomo poskrbeli tudi 
za pestre prostočasne dejavnosti.
Od srede, 2. do četrtka, 3. novembra 
2022 
Voditelj: Matic Lesjak
Začetek ob 9.30, sklep s kosilom.
Prosimo za prijave do 31. oktobra.
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DUHOVNE VAJE IN OBNOVE ZA VSE

Duhovna obnova za organiste in 
pevovodje  
Priložnost za osebno duhovno rast ter 
poglobitev odnosa do cerkvenega petja 
in igranja. 
Voditelj: dr. Stanislav Lipovšek, 
upokojeni celjski škof
Sobota, 19. novembra 2022, od 9.30 do 
13.00
Prosimo za prijave do 17. novembra.
 
Duhovna obnova za različne župnijske 
sodelavce
Kratko duhovno srečanje sodelavcev, ki 
na kakršenkoli način pomagate in ste 
vključeni v življenje svoje župnije.

Voditelj: dr. Stanislav Lipovšek, 
upokojeni celjski škof
Sobota, 28. januarja 2023, od 9.30 do 
13.00
Prosimo za prijave do 26. januarja.

Preživimo dan s pesnikom, dr. Leonom 
Oblakom
Na srečanju bo pesnik predstavil svojo 
zadnjo pesniško zbirko z naslovom: »Jezus 
Kristus«. Gre za pesnikovo izpoved v obliki 
globoke religiozne poezije. Skoraj 200 strani 
dolga pesnitev Jezus Kristus je virtuozno 
delo Leona Oblaka, ki se je proslavil s tremi 
pesniškimi zbirkami katoliško-religiozne 
tematike. V 3147 verzih spremljamo življenje 
in delo Jezusa iz Nazareta. Jezusovi nauki 
so tenkočutno in umetniško upodobljeni v 
jambskem devetercu in verižni rimi. 
Sobota, 17. decembra 2022, od 9.30 do 
13.00
Voditelj: dr. Leon Oblak
Prosimo za prijave do 15. decembra.

Postna duhovna obnova 
Velikonočna doba s postnim in velikonočnim 
časom je osrednji liturgični čas, ki ga v 
svojem življenju vedno znova doživljamo 
in čutimo. Da bi ga resnično mogli 
povezovati z življenjem in iz njega živeti, 
tako v sprejemanju preizkušnje in soočenju 
s trpljenjem, kakor tudi z vedno novim 
zmagovanjem, je še kako pomembno, da ta 
čas resnično začutimo. 
 
Sobota, 11. marca 2023, od 9.30 do 13.00
Voditelj: msgr. France Šuštar, ljubljanski 
škof pomočnik 
Prosimo za prijave do 9. marca.

Adventna duhovna obnova
Prav je, da si v pripravi na rojstvo Odrešenika 
vzamemo čas za poglobljeno razmišljanje 
o sebi, odnosu do bližnjega in Boga ter 
se osredotočimo na bistveno sporočilo 
adventa in božiča.
Sobota, 3. decembra 2022, od 9.30 do 
13.00
Voditelj: msgr. France Šuštar, ljubljanski 
škof pomočnik 
Prosimo za prijave do 1. decembra.
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 ZA UPOKOJENCE IN STAREJŠE

ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE

Glede na eno izmed naših dejavnosti – 
Varstva starejših –, posvečamo še posebno 
pastoralno skrb starejšim. Pri pripravi 
duhovnih vaj in sicer vsebin za starejše smo 
posebej pozorni na poslanstvo, ki  ga imate 
starejši  tako v Cerkvi kot v družbi.  

Duhovne vaje za starejše: »Dušno zlato v 
srebrnih letih!«
Dnevne nagovore voditeljice bomo 
dopolnjevali s skupnimi molitvami, sveto 
mašo in prijateljskim druženjem.
Od ponedeljka, 14., do srede, 16. 
novembra 2022
Voditeljica: s. Emanuela Žerdin FBS
Začetek ob 18.00, sklep s kosilom.
Prosimo za prijave do 12. novembra.

Duhovno počitniški dnevi za starejše
Tradicionalne počitnice za starejše z 
duhovno in prostočasno vsebino ter 
romanji v okoliške kraje. Priložnost za 
duhovno poglobljeno in sproščeno 
druženje med seboj kakor tudi s sodelavci 
in stanovalci Doma sv. Jožef. 
Od nedelje, 23., do četrtka, 27. julija 
2023 (prvi termin)
Voditelji: sodelavci Doma sv. Jožef 
Začetek ob 18.00, sklep s kosilom. 
Prosimo za prijave do 21. julija.

Od nedelje, 30. julija, do četrtka, 3. 
avgusta 2023 (drugi termin)
Voditelji: sodelavci Doma sv. Jožef 
Začetek ob 18.00, sklep s kosilom. 
Prosimo za prijave do 28. julija.

Medicina in zdravstvo sta velik blagoslov 
v sodobnem času, a kljub temu nikoli ne 
rešita vseh problemov. Ljudje smo fizična 
in duhovna bitja, zato sta za naše življenje 
potrebna tako duhovno kot telesno 
zdravje. Ker v Domu združujemo duhovno 
prosvetno dejavnost in varstvo starejših, 
se nam zdi še posebej primerno, da 
skušamo nuditi tudi podporo vsem, ki se 
na področju zdravstva in medicine trudite 
videti tudi duhovno dimenzijo svojega 
dela. 
 
Duhovna obnova za zdravnike in 
študente medicine 
Sobota, 21. januarja 2023,  
od 9.30 do 13.00
Voditelj:  p. Jan Cvetek OFM
Prosimo za prijave do 19. januarja.
Duhovno obnovo pripravljamo v 
sodelovanju z Združenjem katoliških 
zdravnikov Slovenije.
 
Duhovno srečanje za medicinske sestre 
in negovalno osebje: »Bolnika naj se po 
meni dotika Božja milost«

Sobota, 25. februarja 2023,  
od 9.30 do 13.00
Voditeljica: s. Emanuela Žerdin FBS
Prosimo za prijave do 23. februarja.
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DUHOVNA PRIPRAVA 
NA VELIKO NOČ

Začetek: sreda, 22. februarja 2023

www.spletni-misijon.si

Spletna

Po ogledu prejmeš 
vprašanja za osebni 

razmislek, svoje mnenje 
objaviš tudi na forumu

Skupno 
zaključno 
srečanje z 
refleksijo 

Vsak teden si pogledaš 
spletni video nagovor

Vzorec reklame za spletno duhovno pripravo na veliko noč (NI ZA OBJAVO)

Na kratko o vsebini:

Spletna duhovna priprava bo potekala v obliki live webbinarjev. Vsak teden v ponedeljek zvečer si 
bodo prijavljeni pogledali en video posnetek. Po ogledu bodo prejeli vprašalnik z izhodišči za osebno 
refleksijo. Svoje razmišljanje bodo morali objaviti na forum. Program se zaključi s skupnim srečanjem 
in sv. mašo.

Spletna duhovna priprava na veliko noč bo potekala v obliki video nagovorov. Prijavljeni si 
boste vsak ponedeljek zvečer v postnem času lahko ogledali spletni video nagovor. Po 
ogledu boste prejeli vprašalnike za osebno refleksijo, na skupni forum pa zapisali svoje 
razmišljanje. Program se bo končal s skupnim srečanjem, sv. mašo in druženjem.
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PRIPRAVA NA Z AKRAM ENT E

 KATEHUMENAT  
– VEROUK ZA ODRASLE

 
TEČAJ ZA ZAROČENCE

Skupina je namenjena odraslim, ki želijo 
prejeti zakramente uvajanja: krst, obhajilo 
in birmo. Skupina  se srečuje ob torkih 
zvečer, od oktobra do Velike noči. Občasno 
ali redno pa se skupini lahko pridružite tudi 
tisti, ki ste že prejeli zakramente, a bi želeli 
poglobiti svoj odnos do Boga, predvsem pa 
svojo vero povezati z izkušnjo vsakdanjega 
življenja. 
Voditelj: Vlado Bizant CM
Uvodno srečanje: torek, 4. oktobra 2022, 
ob 20.00
Prosimo za prijave do 2. oktobra. 
Srečanja potekajo vsak torek zvečer ob 
20.00.

Tečaj za zaročence je namenjen parom 
ob sklenitvi zakramenta svetega 
zakona. Tečaj obsega pet razmišljanj, 
ki osvetljujejo različne vidike 
zakramentalnega življenja moža in žene.  

Pripravljajo jih:
Teolog, mag. Jure Levart:  
DVA IN VENDAR ENO

Duhovnik Marjan Jezernik: 
ZAKRAMENTALNOST NAJINEGA 
ZAKONA

Duhovnik Vlado Bizant CM:  
DUHOVNO PRIPRAVLJENA NA 
ZAKRAMENT

Zdravnika in zakonca:  
Urška in Janez Dolinar  
OHRANJUJVA ŽIVLJENJE

Zakonca Angelca in Jože Šuster:  
ODPRTA ZA IZKUŠNJE DRUGIH
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TEČAJ PRIPRAVE NA KRST

Priprava je namenjena staršem in botrom, 
ki nameravate krstiti svojega otroka. Pri tem 
vam bodo v pomoč razmišljanja, ki bodo 
zakrament krsta osvetlila z različnih vidikov.  

Pripravljajo jih:
Teolog, mag. Jure Levart: KRST KOT 
ZNAMENJE V ŽIVLJENJU DRUŽINE
Duhovnik, mag. Srečko Hren: MOLITEV IN 
DARITEV, VIR SOŽITJA V DRUŽINI
Zakonca Matej in Ana Pirnat:  
DRUŽINA – CERKEV V MALEM
Razmišljanja potekajo od 16.00 do 19.00
Torek, 6. septembra 2022
Torek, 4. oktobra 2022
Torek, 8. novembra 2022
Torek, 10. januarja 2023
Torek, 14. februarja 2023
Torek, 7. marca 2023
Torek, 4. aprila 2023
Torek, 9. maja 2023
Torek, 6. junija 2023
Torek, 4. julija 2023

Tečaj poteka v petek, od 19.00 do 22.00 
in se nadaljuje v soboto, od 8.30 do 
13.00. Po predhodni prijavi je možna tudi 
nočitev v Domu. 
Prispevek za tečaj znaša 5€, s sobotnim 
kosilom pa 10€. Po opravljenem tečaju 
prejmete potrdilo, ki ga predložite 
enemu izmed svojih domačih župnikov, 
nevestinemu ali ženinovemu, kjer tudi sicer 
urejate vse potrebno za poroko.
Prosimo, da se na tečaj prijavite vsaj dva 
dni pred želenim datumom (info@jozef.si 
ali 0590 73 800).
 
Petek, 9., in sobota, 10. septembra 2022
Petek, 7., in sobota, 8. oktobra 2022
Petek, 4., in sobota, 5. novembra 2022
Petek, 13., in sobota, 14. januarja 2023
Petek, 4., in sobota, 5. februarja 2023
Petek, 17., in sobota, 18. marca 2023
Petek, 14., in sobota, 15. aprila 2023
Petek, 12., in sobota, 13. maja 2023
Petek, 9., in sobota, 10. junija 2023
Petek, 7., in sobota, 8. julija 2023
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Orglarska šola sv. Jožefa v Celju je ena izmed dejavnosti Doma sv. Jožef. Namenjena je 
izobraževanju, vzgoji in duhovnemu oblikovanju organistov in zborovodij za dobro in 
kakovostno delo pri bogoslužju, v pastorali in pri kulturnem življenju v župnijah ter v lastnem 
okolju.
Program je prilagojen srednješolski mladini, študentom in vsem, ki vas delo organista zanima. 
Mnogi morda na župnijah že delujete kot organisti in zborovodje, tudi vi ste povabljeni, da se 
pri tem delu še izpopolnite. Vpišete se lahko v celoten program ali pa se pridružite posameznim 
temam, ki vas zanimajo, in si jih izberete z urnika, ki sledi v nadaljevanju.
Orglarska šola je lahko za vsakogar zanimiva izkušnja, zato vas vabimo, da se nam pridružite. 
Tako bomo bogatili našo glasbeno kulturo, v domačem okolju pa v bogoslužje prinašali 
veselje in osvežitev; ob tem ne bo zmanjkalo priložnosti za osebno duhovno oblikovanje, 
nova spoznanja in znanstva.

Miha Lokovšek,
ravnatelj Orglarske šole

ORGLARSKA ŠOLA

ORGLARSKA ŠOLA SV. JOŽEFA
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Poleg orgelske igre boste imeli slušatelji v enem šolskem letu naslednja izobraževanja:
PREDMETNIK

Na omenjenih srečanjih je združenih več teoretičnih in praktičnih predmetov ob določeni 
temi. Vsa srečanja potekajo v ciklusu štirih let, kjer ni pomembno, kdaj učenec vstopi v ciklus, 
pomembno pa je, da ciklusu sledi in se tako seznani z vsebino celotnega izobraževanja. 
Izjema sta prvi in drugi sklop predmetov (praktična in liturgična orgelska igra, kantorstvo), o 
čemer se bomo dogovorili naknadno. 

Praktična in liturgična orgelska igra
Osnove harmonije

Osnove improvizacije
Liturgično igranje

Kantorstvo 
Vokalna tehnika

Dirigiranje
Vodenje zbora

Vodenje ljudskega petja/kantorsko petje
Gregorijanski koral

 Zgodovina glasbe, 
orgelska literatura in organologija

Zgodovina in pomen cerkvene glasbe
Spoznavanje skladateljev in literature

Spoznavanje orgel kot instrumenta

Organist in vodenje pastoralne skupine
Delo z župnijskim ali cerkvenim zborom 

kot pastoralno skupino

Liturgika z duhovnostjo
Spoznavanje bogoslužja

Spoznavanje cerkvenega leta 
in pomena praznikov

Vzgoja za pravilni izbor programa petja 
in vpetost glasbe v bogoslužje

Oblikovanje organistove osebne duhovnosti

NAČIN DELA, PROGRAM IN POGOJI VPISA
Učenci Orglarske šole sv. Jožefa učenje glasbeno-teoretskih predmetov in orgelske igre 
opravljate na javnih glasbenih šolah v Celju, Velenju in Šentjurju, kjer je komu bližje ali 
ustrezneje. Vse tisto, česar za cerkvene organiste tam ni, pa pripravljamo v Domu sv. Jožef po 
eno ali dve soboti v mesecu skozi celo šolsko leto. Prednost te oblike šolanja je, da boste učenci 
po končanih štirih letih šolanja na javnih glasbenih šolah dobili javno veljavno spričevalo, ne 
da bi vam bilo za to treba plačevati izpite, pri nas pa ustrezno spričevalo o končanem prav tako 
štiriletnem šolanju za organista.
Glavni namen izobraževanja na Orglarski šoli sv. Jožefa je, da želimo ponudbi formalnega 
izobraževanja orgel na javnih šolah dodati še vse potrebno, kar mora poznati dober cerkveni 
organist kot liturgični sodelavec. Za vse učence, ki se boste učili igranja orgel v javni glasbeni 
šoli je pomembno, da imate ustrezne pogoje za vpis na glasbeno šolo: dokončana vsaj 4 leta 
klavirja in dokončan Nauk o glasbi – teorija glasbe. Za kandidate, ki nimate ustreznih 
pogojev, je pri nas organiziran pouk pripravnice (Klavir in Nauk o glasbi), o čemer se 
bomo pogovorili.
Da pa ne bi izpadli tisti, ki nimate pogojev za reden vpis na javno glasbeno šolo, ker ste 
morda že malo starejši ali nimate formalnih pogojev za to, vam na naši šoli omogočamo 
poseben program in učenje vseh predmetov, seveda vključno z orglami.
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TERMINI SREČANJ V ŠOLSKEM LETU 2022/23
Spodaj objavljamo razpored srečanj skozi šolsko leto za skupni pouk, ki je obvezen za vse 
oziroma po dogovoru s tistimi, ki ste katera izmed znanj že pridobili. Urnik pouka orgel boste 
dobili pri svojem učitelju orgel. Podroben razpored prejmete na uvodnem srečanju v soboto, 
15. oktobra 2022. Vsi termini skupnega izobraževanja so objavljeni tudi na spletni strani: 
www.jozef.si.

Sledi razpored srečanj po sobotah skozi šolsko leto za skupni pouk, ki je obvezen za vse 
oziroma po dogovoru s tistimi, ki ste katera izmed znanj že pridobili. Urnik pouka orgel 
boste dobili pri svojem učitelju orgel. Vsi termini skupnega izobraževanja so objavljeni tudi 
na spletni strani: www.jozef.si

Za vse, ki se boste pridružili le nekaterim srečanjem, ki vas kot že delujoče organiste 
zanimajo, sicer pa niste redno vpisani v Orglarsko šolo, je dobro, da nam sporočite, 
kdaj se boste pridružili – ste pa na omenjenih predavanjih vedno dobrodošli.

Srečanja, seminarji in koncerti v letu 2022/23

Predavanja se začnejo ob 8.30 in trajajo do 14.15 oziroma po dogovoru s predavateljem.

Sobota, 15. oktobra 2022:        – Skupni začetek šolskega leta z mašo v cerkvi
     – Liturgika z duhovnostjo,
     – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 22. oktobra 2022:        – Liturgika z duhovnostjo,
     – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Nedelja, 23. oktobra 2022:       Zborovsko-orgelski koncert; ponovitev programa iz 
     gostovanja v Švici, Fantje z Jožefovega hriba,  
     Andreja Zakonjšek Krt, Primož Krt

Sobota, 5. novembra 2022:      – Liturgika z duhovnostjo,
     – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.
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Sobota, 12. novembra 2022:    – Liturgika z duhovnostjo,
     – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 19. novembra 2022:   – Duhovna obnova za organiste in pevovodje,  
     dr. Stanislav Lipovšek, upokojeni celjski škof

Sobota, 26. novembra 2022:   – Liturgika z duhovnostjo,
     – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 3. decembra 2022:       – Liturgika z duhovnostjo,
     – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 10. decembra 2022:   – Seminar osnov vokalne tehnike za pevce, prof. Davor Mikulić

Sobota, 17. decembra 2022:    – Liturgika z duhovnostjo,
     – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 14. januarja 2023:        – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
      – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Petek, 20. januarja 2023:          Orgelski koncert, Luka Gojkošek

Sobota, 21. januarja 2023:       Orgelski seminar, Luka Gojkošek

Petek, 27. januarja 2023:          Skupni orgelski nastop učencev glasbenih šol

Sobota, 4. februarja 2023:       Seminar ljudskega petja za organiste in pevovodje,  
     prof. Gregor Klančič
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Sobota, 11. februarja 2023:      – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 25. februarja 2023:      – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 4. marca 2023:   – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 18. marca 2023:          – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 15. aprila 2023:             – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Petek, 21. aprila 2023:             Koncert Zbora Slovenske filharmonije, pod vodstvom 
             prof. Gregorja Klančiča

Sobota, 22. aprila 2023:             – Solfeggio I/II,
     – Orgelska literatura,
     – Gregorijanski koral,
     – Dirigiranje,
     – Zborovsko petje.

Sobota, 6., 13., 27. maja 2023:  Izpiti pri posameznih predmetih

Petek, 9. junija 2023:                 Sklep šolskega leta z mašo ob 18.30 
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Orglarska šola sv. Jožefa Celje, 
Plečnikova ulica 29, 3000 Celje

Ravnatelj Miha Lokovšek
T: 059 073 805, 031 769 787
F: 03 548 15 96, spletna stran: www.jozef.si
E-pošta: miha.lokovsek@jozef.si 

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA IN FINANCIRANJE

INFORMACIJE O VPISU IN IZOBRAŽEVANJU

Skupna sobotna izobraževanja v Domu sv. Jožef so za vse slušatelje brezplačna. Stroške 
delno krijemo iz drugih dejavnosti Doma, delno pa jih sofinancira tudi škofija. Šolnino 
na javnih glasbenih šolah v Šentjurju, Velenju ali Celju učenci poravnate tam. Individualni 
pouk na orglah, ki ga opravljate v Domu sv. Jožef, poravnate v Domu. Če že delujete na 
župniji ali pa se pripravljate na to, bo prav, da vam pri tem pomaga domača župnija, k temu 
bomo župnike spodbudili tudi mi. Organisti, ki se boste le delno pridruževali izobraževanjem 
ob sobotah, ste povabljeni k prostovoljnim prispevkom osebno ali pa v dogovoru z 
župnikom iz vaše župnije.

Vsi, ki se morda nameravate še prijaviti na Orglarsko šolo sv. Jožefa in imate tudi pogoje za 
vpis na glasbene šole, se skoraj zagotovo tja ne boste mogli več vpisati, ker so tam mesta že 
zasedena. Da ne bi izgubili letnika, bomo skušali za vas celotno šolanje urediti na Orglarski 
šoli sv. Jožefa. Za vas in za tiste, ki na glasbenih šolah nimate pogojev, se bomo glede poteka 
šolanja in financiranja osebno dogovorili ob začetku šolskega leta. 
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Liturgični tečaj: Osnove bogoslužja
 
Bogoslužje združuje dvajset stoletij kulturne zgodovine krščanstva. To bogastvo se nam 
včasih ne odpira takoj, na prvi pogled. Z liturgičnim tečajem vam želimo predstaviti osnove 
bogoslužja. 
 
Vabljeni ste vsi, ki želite vedeti kaj več o bogoslužju, obredih in svetih znamenjih, posebej pa 
še liturgični sodelavci: bralci, pevci, krasilke, zakristani …

Vsebine:
 
Prvi del:    Kaj je bogoslužje?
                   Posebnost krščanskega bogoslužja;
                   svetopisemsko ozadje; liturgične službe;
                   bogoslužno petje; bogoslužne oblike.
 
Drugi del:  Bogoslužno leto.
                   Cerkveno leto in prazniki; liturgične barve; hišna Cerkev.
 
Tretji del: Besedila, obredi in pravila ob primeru svete maše.
                  Bogoslužje kot čas srečanja Boga s človekom; 
                  sveta znamenja in simboli ob primeru evharističnega dela svete maše.
 
Četrti del:  Simbolika cerkvenega poslopja.
                   Cerkvena skupnost in cerkveno poslopje;
                   pomembni kraji dogajanja v bogoslužnem prostoru; 
                   liturgično orodje in liturgične obleke.

LITURGIČNI IN PASTORALNI SODELAVCI
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Teme in termini
                                           
Torek, 8. novembra 2022, ob 20.00
Kaj je bogoslužje?
 
Torek, 15. novembra 2022, ob 20.00
Bogoslužno leto
 
Torek, 22. novembra 2022, ob 20.00
Besedila, obredi in pravila ob primeru svete maše
 
Torek, 29. novembra 2022, ob 20.00
Simbolika cerkvenega poslopja
 
Predavatelj: mag. Klaus Einspieler, referent za Sveto pismo in liturgijo Krške škofije.
Tečaj bo v živo potekal v domu Sodalitas v Tinjah. Naši udeleženci pa se ga lahko udeležite 
preko aplikacije Zoom. Povezava je objavljena na naši internetni strani.
 
Seminar osnov vokalne tehnike za pevce 
Praktičen seminar z nasveti ter vajami iz vokalne tehnike.
Sobota, 10. decembra 2022, od 9.30 do 13.00 
Voditelj: prof. Davor Mikulić 
Prosimo za prijave do 8. decembra.
 
Orgelski seminar
Redno izobraževanje organistov poteka pri nas na Orglarski šoli. Vsako leto znova ponudimo 
tudi priložnost za organiste, ki že delujete po župnijah in imate več izkušenj, da svoje znanje 
še izpopolnite, po navadi posebej na področju improvizacije. Vabljeni vsi – z več ali tudi 
manj predznanja –, saj bo delavnica prilagojena posameznikom in jo bo vodil organist z 
veliko posluha za slehernega udeleženca.
Sobota, 21. januarja 2023, od 9.30 naprej
Voditelj: Luka Gojkošek
Prosimo za prijave do 12. januarja. 



ORGLARSKA ŠOLA

NAPOVEDNIK 2022-2023 2424 NAPOVEDNIK 2022-2023 

 
Delavnica krašenja cerkva 
Čiščenje in krašenje cerkva je pomembno pastoralno delo v župniji, ki zasluži podporo in 
pomoč, da ga znamo prav vrednoti in seveda tudi dobro opravljati. K obojemu želimo v 
Domu sv. Jožef po svoje pripomoči. Ker je odziv še vedno lep, čeprav tečaje pripravljamo že 
kar nekaj let, z njimi nadaljujemo tudi v tem pastoralnem letu. Vabljeni posebej tisti, ki se 
delavnice še nikoli niste udeležili.

Delo s cvetjem in prostorom, povezano z liturgičnimi zakonitostmi
Sobota, 25. februarja 2023, od 9.30 do 13.00
Voditelj: Rok Metličar, župnik in dekan v Laškem
Prosimo za prijave do 23. februarja.
 
Seminar ljudskega petja za organiste in pevovodje
Ljudsko petje je nekaj tipičnega za našo krajevno Cerkev in prav zato tudi še večja naloga in 
odgovornost, da ga prav ohranjamo tudi za prihodnost. Vabljeni vsi, ki se zanj trudite, tako z 
vodenjem petja kakor igranjem po župnijah, da se nam pridružite na posebnem seminarju, 
ki naj pripomore k temu, da se bo prav ohranjalo in utrjevalo ter poživljalo. 
Sobota, 4. februarja 2023, od 9.30 do 13.00
Voditelj: Gregor Klančič, stolni organist v Ljubljani
Prosimo za prijave do 2. februarja.

Tečaj za bralce beril
Liturgična in jezikovna pravila branja Božje besede. Vabljeni posamezniki ali skupine.
Sobota, 4. marca 2023, od 9.30 do 13.00
Voditeljica: dr. Tanja Ozvatič
Prosimo za prijave do 2. marca.
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Slovenski mučenci in svetniški kandidati za življenje danes
Razmišljanja o svetlih likih naše cerkvene in narodne zgodovine ter posameznikov, ki s svojo 
svetniško držo in pričevanjem za Kristusa zaznamujejo življenje vernih posameznikov in 
celotne Cerkve na Slovenskem. 

Dr. Lampret Ehrlich – prerok slovenskega naroda
Četrtek, 17. novembra 2022, ob 19.00
Predavatelj: dr. Janez Juhant

Božji služabnik, škof Anton Vovk
Četrtek, 16. februarja 2023, ob 19.00
Predavatelj: dr. Blaž Jezeršek

Izidor Završnik – slovenski Maksimilijan Kolbe
Četrtek, 16. marca 2023, ob 19.00
Predavatelj: Jože Kužnik

Božja služabnica Cvetana Priol – laikinja, trpinka in mistikinja
Četrtek, 4. maja 2023, ob 19.00
Predavatelj: p. dr. Vinko Škafar

Teden edinosti
Teden molitve za edinost kristjanov vsako leto obhajamo v dneh med 18. in 25. januarjem. 
Poleg molitve bomo dogajanje v našem Domu obeležili tudi s predavanjem.

»Da bi bili vsi eno!«
Predavanje o osnovah in namenu ekumenskega gibanja.
Četrtek, 19. januarja 2023, ob 19.00
Predavateljica: dr. Alenka Krk
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PREDAVANJA ZA STARŠE

PREDAVANJA O AKTUALNIH TEMAH

Doslednost pri vzgoji in postavljanje meja
Torek, 14. februarja 2023, ob 17.00
Predavatelj: dr. Sebastjan Kristovič

Škodljivi vplivi zaslonov in socialnih omrežij na razvoj otrok 
Torek, 14. marca 2023, ob 17.00
Predavatelj: dr. Sebastjan Kristovič

Vojna v Ukrajini – spopad civilizacije in barbarstva
Četrtek, 20. oktobra 2022, ob 19.00
Predavatelj: dr. Aleš Maver

Kako so kužne bolezni zaznamovale slovensko in evropsko zgodovino?
Predavanje zdravnice in izjemne poznavalke zgodovine kužnih bolezni v Sloveniji in svetu.
Četrtek, 2. marca 2023, ob 19.00
Voditeljica:  dr. Zvonka Zupanič Slavec

Zelišča iz domačega vrta - predavanje
Reklame nam ponujajo številne domače pripravke za ohranjanje zdravja ali pomoč v bolezni 
kakor tudi izdelke iz zelišč za uporabo v kuhinji. Katera zelišča bi lahko vzgojili tudi doma in 
jih uporabili?
Dr. Janko Rode je poznavalec zelišč, predavatelj, pisec knjig in strokovnih člankov na temo 
uporabe zelišč. V večeru bomo spoznali zelišča kot široko uporabne rastline, ki človeka 
spremljajo od  davnine. Govorili bomo o njihovi uporabi v zdravilstvu, kulinariki, kozmetiki, 
pa tudi o zeliščih kot viru naravnih barvil, njihovi uporabi v hortikulturi in mnogo več.
Ponedeljek, 13. februarja 2023, ob 19.00
Predavatelj: dr. Janko Rode

DRUGA IZOB RAŽ EVANJ A
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Zdravilna zelišča - izobraževanje in delavnica
Kako prepoznam zdravilna zelišča v naravi? Katera in kako lahko vzgajam na domačem vrtu? 
Kakšna je njihova uporabnost za naše zdravje? Odgovore na ta vprašanja bomo poiskali v 
skupnem dopoldnevu z dr. Jankom Rodetom, poznavalcem zelišč, predavateljem, piscem 
knjig in strokovnih člankov na temo zelišč. Prvi del predstavitve bo namenjen predavanju dr. 
Janka Rodeta o zdravilnih zeliščih in njihovi uporabnosti. Po odmoru ob domačih čajih bo sledil 
drugi - praktični del spoznavanja zdravilnih zelišč in možnosti gojenja zelišč na domačem vrtu. 

Sobota, 25. marca 2023, ob 9.30 
Voditelj delavnice: dr. Janko Rode
Prosimo za prijave do 23. marca.

 IZ NARODOVE, ZGODOVINSKE, KULTURNE  
IN CERKVENE DEDIŠČINE
Celje skozi čas: Mesto ob Savinji – slovenski Pompeji
Slovenci lahko v zakladnico narodove kulture zapišemo novo neprecenljivo najdbo, na 
katero so pred leti naleteli arheologi na Celjskem. Primerljiva je z dediščino antičnega mesta 
Pompeji, ki ga je pred skoraj dva tisoč leti pod seboj pokopal vulkan Vezuv. Med obnovo 
Muzejskega trga v knežjem mestu so odkrili več kot 55 tisoč koščkov fresk iz rimskega 
obdobja.
Torek, 7. marca 2023, ob 19.00 
Predavatelj: dr. Jure Krajšek, Pokrajinski muzej Celje
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PREDSTAVITVE KNJIG IN POTOPISI

Mohorski večer: Šesti pečat 
Šesti pečat je zgodovinski roman Branka Cestnika o preganjanju kristjanov na antičnem Ptuju 
v času Dioklecijanovega poskusa izbrisa krščanstva v rimskem imperiju. Subtilno se naveže 
na tematsko nit iz Cestnikovega prvega romana Sonce Petovione. Dogajanje med leti 284 in 
304 spremljamo skozi oči osmih izpostavljenih likov, tudi preganjalcev, kot je bil Dioklecijan. 
Njihove usode povezuje Viktorin Ptujski, ki velja za prvega latinskega razlagalca Svetega pisma 
in celo prvega pisatelja z današnjega slovenskega ozemlja.
torek, 11. oktobra 2022, ob 19.00
Gost večera: p. Branko Cestnik

Alenka Kokalj: »Ne zmorejo več sami«
Predstavitev pesniške zbirke, zdravnice, ki so se jo na poseben način dotaknili onemogli 
ljude, ki so postali odvisni od pomoči drugih. Poklon bolnikom in negovalcem, spoštovanje 
in občudovanje vztrajanja, neuklonljivosti; sočustvovanje z bolečino, obupom, nemočjo; 
hudomušni prebliski kljub času, ki se izteka, pot, na katero bo prej ali slej stopil vsak izmed nas 
...  Ob tematskem večeru bo tudi priložnostna razstava likovne opreme knjige moža avtorice, 
Rada Kokalja. Gre torej za preplet poezije in likovne ustvarjalnosti.  
Torek, 18. oktobra 2022, ob 19.00
Gostja: Alenka Kokalj
Glasbena gostja in povezovalka večera: Vesna Sauvage

Letni sprejem Celjske Mohorjeve družbe
Prva in najstarejša slovenska založba Celjska Mohorjeva družba pred rojstnim dnem svojega 
ustanovitelja bl. Antona M. Slomška v Kardinalovi dvorani Doma sv. Jožef prireja letni sprejem 
»Mohorjev knjižni dar«. Ob kulturnem programu bomo z gosti predstavili celoletno knjižno 
produkcijo Celjske Mohorjeve družbe in tradicionalno Redno zbirko 2023.
Vabimo tudi k sveti maši v cerkvi sv. Jožefa ob 18.30, ki jo bomo darovali za vse žive in pokojne 
mohorjane. 
Četrtek, 1. decembra 2022, ob 19.30

Mohorski večer: Let plašnega krokarja 
Med nas prihajata Italijanka Nives Meroi in Beneški Slovenec Roman Benet, prvi par in prva 
naveza na svetu, ki se je skupaj povzpela na štirinajst zemeljskih osemtisočakov, in to brez 
dodatnega kisika in brez pomoči visokogorskih nosačev. O njunem vzponu v letu 2017 na 
zadnji osemtisočak Anapurno govori potopisna pripoved Let plašnega krokarja, v kateri se 
zlahka poistovetimo z globokim zavedanjem, da »vrh zares dosežeš šele, ko se srečno vrneš k 
vznožju«.
Sreda, 18. januarja 2023, ob 19.00
Gosta: Nives Meroi in Roman Benet
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HIPOKRATOVO SREČANJE:  
VZPON ALI ZATON SLOVENSKE MEDICINSKE ETIKE?

 
Mohorski večer: Ukrajina 
Po brezsramnem napadu Rusije na Ukrajino v začetku leta 2022 je ta država močno stopila 
v ospredje zanimanja vse svetovne javnosti. Eden največjih poznavalcev Ukrajine, njihovih 
ljudi in zgodovine je dr. Aleš Maver, ki v svoji novi knjigi natančno popiše, kdo so Ukrajinci, 
kakšne so temeljne razlike med slovensko in ukrajinsko zgodovino, kako so Ukrajinci skoraj 
izgubili svoj jezik in skozi kakšen pekel so šli v drugi svetovni vojni, kako so stopali po poti k 
demokraciji, tudi ob boku Belorusije. Spoznali pa bomo tudi Ukrajince v Sloveniji in Slovence 
v Ukrajini ter bistvene značilnosti njihovega jezika. 
Sreda, 15. februarja 2023, ob 19.00
Gost večera: dr. Aleš Maver
 
Mohorski večer: Med zemljo in zvezdami 
Po desetletjih poudarjanja pomena in vloge materialne kulture za razumevanje določene 
dobe je potrebno skozi zgodovino ponovno močneje osvetliti duhovno plat življenja - ne 
samo v smislu pretresa zgodovine mentalitete, temveč tudi ožje in čisteje pojmovane duhovne 
zgodovine. Knjiga ddr. Igorja Grdine  tematizira predvsem tista obdobja in dogajanja, ki so 
ključnega pomena za zavest o tem, da je izkušnja prednikov za nas pomembna in da tudi naši 
načrti za prihodnost niso nepomembni – kakor niso bile nepomembne vizije naših prednikov.
Sreda, 29. marca 2023, ob 19.00
Gost večera: ddr. Igor Grdina

Srečanje bo potekalo v obliki okrogle mize, pri kateri bodo sodelovale ugledne osebnosti iz sveta 
medicine, vzgoje in izobraževanja. V naši družbi se srečujemo z vrsto izzivov na področju etike, 
zlasti medicinske, zato bo razmišljanjem udeležencev vredno prisluhniti.
Gostje:
Prof. dr.  Jože Balažic, dr. med.
Doc. dr. Urh Grošelj, dr. med.
Prof. dr. Štefan Grosek, dr. med.
Dr. Božidar Štefan Voljč, dr. med.
Prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med.
Jezuit, p. mag. Silvo Šinkovec, psiholog
Sobota, 4. marca 2023, od 9.30 do 12.30
Srečanje pripravljamo v sodelovanju z Združenjem slovenskih katoliških zdravnikov.
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Tečaj fotografiranja
Delavnica, ne kateri boste spoznali preprosta orodja na pametnem telefonu, ki vam 
omogočajo digitalno obdelavo fotografije.
Torek, 29. novembra 2022, od 9.30 do 13.00
Voditelj: Miha Lokovšek
Prosimo za prijave do 27. novembra.

Terapevtske vaje za zdravo hrbtenico
Hrbtenica je sestavljena iz vretenc, ki segajo od lobanjskega dna do medenice, in je 
najpomembnejši, najbolj zapleten in najpopolnejši del človeškega skeleta. Njeni deli delujejo 
uigrano, ker omogočajo gibanje, pokončno držo in čutenje, dajejo oporo telesu in skrbijo za 
prenašanje informacij iz telesa v možgane. Seznanili se bomo s teoretičnimi osnovami  in jih
prenesli v praktični del, kjer bodo predstavljene tehnike pravilnega dvigovanja bremen, 
korekcija telesne drže ter  terapevtske vaje za stabilizacijo hrbtenice in medenice, kot enega 
izmed pristopov pri bolečini v hrbtenici, slabi drži, osteoporozi… Zaželena športna oblačila, 
blazina, brisača in voda.
Sreda, 22. marca 2023, od 9.30 do 13.00
Voditeljica: Darja Pungartnik
Prosimo za prijave do 20. marca.
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USPOSABLJANJE ROM ARSKIH VODN IKOV  
IN ROMARSKI  POHODI

V letošnjem letu pričenjamo z novim izobraževalnim programom, ki je namenjen vodnikom 
po romarskih peš poteh. Usposabljanje bo potekalo po evropskem kurikulumu, ki je nastal 
v okviru Erazmus projekta Train2eupilgrimage, v katerem smo bili projektni partnerji. V času 
trajanja in izvajanja projekta smo pridobili dragocena znanja in izkušnje usposabljanja 
romarskih vodnikov po različnih evropskih romarskih poteh. 
Usposabljanje je namenjeno aktualnim in bodočim vodnikom romarjev ter ljubiteljem 
pohodništva po romarskih poteh.

Osnovno usposabljanje za romarske vodnike po romarskih peš poteh - teoretični del
Človek je v svojem bistvu romar. Na prvem izobraževalnem srečanju boste spoznali bogato 
zgodovinsko, duhovno, religiozno in kulturno sporočilo romanj, kakor tudi praktična 
navodila vodenja skupine romarjev (duhovnost na poti, hoja kot molitev in meditacija, 
lepota narave in stvarstva, osebna rast na poti, psihologija hoje, trajnostni vidiki peš romanj, 
hoja s pomočjo navigacije …). 

Sobota, 7. januarja 2023, od 9.30 do 13.00
Voditelja: mag. Jure Levart in Viljem Kaučič
Prosimo za prijavo do 5. januarja.
 
Osnovno usposabljanje za romarske vodnike po romarskih peš poteh - praktični del
Dvourni romarski pohod, praktični preizkus pridobljenih znanj. Izkušnja vodenja skupine … 
Sobota, 11. februarja 2023, od 9.30 do 13.00
Voditelja: mag. Jure Levart in Viljem Kaučič
Prosimo za prijavo do 9. februarja.

USPOSABLJANJA ZA ROMARSKE VODNIKE
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Peš romanje staršev in vzgojiteljev ob začetku šolskega leta na Slomškovo Ponikvo
Na praznik in god bl. Antona Martina Slomška se bomo zbrali ob 7h pred cerkvijo sv. Jožefa 
v Celju ter prejeli romarski blagoslov. Nato se bomo odpravili na pot mimo celjskega 
pokopališča do Teharij. Pot bomo nadaljevali do Sv. Ane, nato po gozdnatem grebenu do 
cerkve sv. Rozalije ter se spustili do Sv. Primoža in Felicijana ter ob sadovnjakih prišli do 
Slomškove rojstne hiše na Slomu. Pot bomo zaključili na Slomškovi Ponikvi, ko se bomo ob 
13h pridružili sv. maši za učitelje in vzgojitelje, ki jo bo vodil p. Branko Cestnik. Bl. Antonu 
Martinu Slomšku se bomo zahvalili za naše družine in hkrati prosili za njegovo spremstvo 
naprej. 
Sobota, 24. septembra 2022
Začetek poti: 7.00 izpred cerkve sv. Jožefa 
Dolžina poti: 19 km, čas hoje 5,5 ure. Vrnitev v Celje z vlakom ob 15.00.
Pohod po Slomškovi romarski poti pripravljamo v sodelovanju z društvom Slomškova 
romarska pot. 
Prosimo za prijavo do 22. septembra. 

POHODI PO SLOMŠKOVI ROMARSKI POTI
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Pohod od Sloma do Olimja na Slomškov rojstni dan
Slomškov rojstni dan bomo počastili s pohodom po njegovi poti od Sloma do Olimja. Pot 
je zelo slikovita in nas najprej pripelje v Šmarje pri Jelšah do obnovljene cerkve Marijinega 
Vnebovzetja. Nadaljuje se preko znamenite Kalvarije do Sv. Roka. Nato se spustimo v dolino 
znamenite Zibike in do cerkev sv. Jerneja, ki je v pisnih virih omenjena prvič leta 1405 kot 
podružnična cerkev pražupnije Ponikva. Nato se povzpnemo do cerkva Sv. Ane in Matere 
Božje na Tinskem. Po ogledu se bomo spustili v dolino Tinskega potoka in se povzpeli do 
Rudnice, kjer stoji Stolp zdravja in veselja. Iz Rudnice se bomo spustili v dolino do Olimja in si 
ogledali samostan in znamenito lekarno.
Sobota, 26. novembra 2022
Začetek poti: 8.00 na Slomu.
Dolžina poti 22 km, čas hoje 7 ur.
Ob 7.24 odhod vlaka iz Celja do Ponikve.
Pohod po Slomškovi romarski poti pripravljamo v sodelovanju z društvom Slomškova 
romarska pot. Prosimo za prijavo do 24. novembra. 
 
Pohod ob dnevu državnosti po Slomškovi romarski poti z zaključkom na Frankolovem
Na dan državnosti vsako leto poteka že tradicionalni pohod ob dnevu državnosti po 
Slomškovi romarski poti. Pohod je običajno organiziran z začetkom v Novi Cerkvi in v  Šmarju 
pri Jelšah s skupnim zaključkom nekje na poti. Leta 2022 smo pohod zaključili s slovesnostjo 
v Žički kartuziji. V letu 2023 bo zaključek poti na Frankolovem v občini Vojnik, hkrati pa bosta 
zaradi tega nekoliko spremenjena tudi začetka in poteka smeri pohoda:
Nedelja, 25. junija 2023
Začetka poti:
• ob 6.30 iz Ponikve, preko Sv. Uršule nad Dramljami, Žičke kartuzije do Črešnjic in 

Frankolovega (Ponikva - Frankolovo: 21,5 km, 7 ur hoje).
• ob 7.30 iz Celja do Nove Cerkve in do Frankolovega (18 km, 6 ur hoje).

Osebna izkušnja francoske Jakobove poti - Camina
Župnik na Vidmu, Alojz Kačičnik, je to poletje romal po francoski Jakobovi poti in skupaj 
prehodil približno 900 km poti. Svoja doživljanja nam bo predstavil v potopisnem 
predavanju. Po njegovi predstavitvi bomo predstavili tudi romanje k Sv. Jakobu, ki ga 
organiziramo v okviru župnije Celje - sv. Jožef. Tokrat bomo romali po portugalski obalni poti.
Gost: Alojz Kačičnik
Nedelja, 2. oktobra 2022, ob 17.00 v Kardinalovi dvorani. 
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PSI HOLOŠKI  VEČERI  –  P OGOVORI  ZA DUŠO

Ciklus srečanj je namenjen psihološki podpori osebam, ki se srečujejo s kakršnimi koli 
duševnimi stiskami, krizami, čustvenimi problemi ali težavami v odnosih z ljudmi, torej s 
težavami, s kakršnimi se lahko sreča vsakdo izmed nas. 
Prav tako so namenjena tistim, ki bi želeli povečati svojo osebnostno čvrstost, duševno 
prožnost in prilagodljivost, odpornost na stres ter izboljšati svoje notranje ravnovesje in 
umirjenost.
Namenjena so tudi tistim, ki jih zanimajo različna psihološka oziroma bivanjska vprašanja 
sodobnega človeka, kot so vprašanja o smislu življenja, pomenu vrednot, iskanju 
zadovoljstva in sreče, o odnosu do minljivosti, negotovosti, trpljenja itd.  
Vsa srečanja bodo vključevala psihološke razlage, utemeljene na sodobnih 
kliničnopsiholoških in psihoterapevtskih pristopih, zlasti s področja terapije sprejemanja 
in predanosti (ACT – Acceptance and Commitment Therapy), čuječnosti, humanistične in 
eksistencialne terapije (logoterapije) in pozitivne psihologije. 
Srečanja bodo tudi praktično naravnana, usmerjena na preizkušanje naučenega v 
vsakdanjem življenju, na pridobivanje veščin sproščanja, umirjanja, čuječnosti, spretnosti za 
medosebne odnose, reševanje problemov in konfliktov, itd. 
Del časa bo vsakokrat namenjen pogovoru, vprašanjem udeležencev, izmenjavi njihovih 
izkušenj in pogledov. Psihološki večeri bodo vedno ob 19.00.
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Podrobnejšo vsebino srečanj bomo vsem zainteresiranim v posebnih obvestilih predstavili 
vsak mesec sproti.
Vsebine posameznih srečanj se bodo med seboj nekoliko prepletale in ponavljale, tudi glede 
na aktualne potrebe udeležencev. 
Voditelj: mag. Drago Tacol, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije, kognitivno-
vedenjski psihoterapevt

 DATUM  POTEK
SREČANJA  VSEBINA SREČANJA

29.9.2022 Dom sv. Jožef Krepitev duševne čvrstosti, prožnosti, prilagodljivosti. 
Poti do sprememb in izhoda iz stiske. Čuječnost. Vaje 

čuječnosti.
13.10.2022 Zoom
27.10.2022 Dom sv. Jožef
3.11.2022 Zoom Življenje v skladu z vrednotami, vrlinami. Osebni cilji, 

vitalnost, predana aktivnost.24.11.2022 Dom sv. Jožef
15.12.2022 Zoom V iskanju smisla življenja. Živeti z negotovostjo. Odnos 

do minljivosti, smrti.29.12.2022 Dom sv. Jožef
12.1.2023 Zoom Krepitev optimizma, upanja, poguma, modrosti.

Življenjsko zadovoljstvo, osebni napredek, zanos. 26.1.2023 Dom sv. Jožef
9.2.2023 Zoom Zdrav odnos do samega sebe, realna samopodoba, 

sočutje do sebe. 23.2.2023 Dom sv. Jožef
9.3.2023 Zoom Čustva, čustveno odzivanje, empatija, uravnavanje 

čustev. Notranja umiritev. 23.3.2023 Dom sv. Jožef
13.4.2023 Zoom Negovanje zdravih medosebnih odnosov. Reševanje 

konfliktov. Vaje asertivnosti. 20.4.2023 Dom sv. Jožef
11.5.2023 Zoom Spoprijemanje s stresom, strahom, tesnobnostjo in 

zaskrbljenostjo. Vaje sproščanja in umirjanja. 25.5.2023 Dom sv. Jožef
8.6.2023 Zoom Lajšanje in premagovanje depresije. Soočanje s krizami, 

boleznijo, izgubami, travmatskimi izkušnjami.22.6.2023 Dom sv. Jožef

6.7.2023 Zoom Vseživljenjski razvoj. Prehodna obdobja. Staranje in 
medgeneracijsko sobivanje.

3.8.2023 Zoom Skrb za osebnostno in duhovno rast.
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MOČ NEM OČI

Moč nemoči je program izobraževanja, ki si prizadeva osvetliti teme, ki se odpirajo zlasti v času 
hude bolezni in umiranja. Namenjen je zlasti zaposlenim, ki se pri svojem delu srečujejo s hudo 
bolnimi in umirajočimi, pa tudi prostovoljcem, svojcem in drugim, ki jih izzivajo vprašanja, ki 
se odpirajo pri soočanju z minljivostjo. Neformalno izobraževanje poteka v različnih oblikah. 
 
Pogovori o življenju in smrti
Redna srečanja skupine, ki je vedno odprta za nove udeležence, so vsakih štirinajst dni. Na 
njih se pogovarjamo in si izmenjujemo osebne življenjske izkušnje, povezane z življenjem, 
trpljenjem in preizkušnjami ob lastni bolezni ali bolezni bližnjega ter ob smrti naših bližnjih. 
Ob pogovoru se nam marsikaj razjasni, tako da laže sprejemamo bolezen in smrt, kar nam 
pomaga v osebni rasti v preizkušnji. Srečanja potekajo že vrsto let zapored, k skupini pa se 
lahko kadarkoli kdorkoli pridruži. 
Ponedeljek, 26. septembra 2022, ob 17.00
Srečanja so ob ponedeljkih, vsaki drugi in četrti ponedeljek v mesecu, preko aplikacije Zoom.
Voditeljica: Metka Klevišar
Prijave na info@jozef.si. Ob prijavi boste prejeli povezavo do dogodka. 
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Seminar: Paliativna oskrba – iskanje globine
V letu 2022/23 bomo izvedli prvega iz sklopa treh novo oblikovanih modulov izobraževanj, 
ki so namenjena krepitvi duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni oskrbi. Duhovna oskrba 
ni le del paliativnega pristopa, ampak je njen temelj. Ni je mogoče izločiti, niti ne predstavlja 
nekega dodatka. Usposabljanje naj utrdi védenje, da ni konkretnih odgovorov in tudi pravilnih 
in nepravilnih odgovorov ne. Kompetentna duhovna oskrba je proces nenehnega aktivnega 
povezovanja zavedanja vrednosti vsakega bolnika, empatičnega razumevanja bolnikovih 
prepričanj in individualiziranih, bolniku prilagojenih intervencij. Izobraževalni program lahko 
ponudi vpogled v vsebine, ki vodijo k oblikovanju osebnega odgovora na vprašanja, kako 
stanovalcem omogočiti, da bodo lahko izražali svoje duhovne potrebe, in kako zagotoviti, 
da bodo prepoznane tudi takrat, ko jih stanovalec ne izrazi eksplicitno, bodisi jih še ne zna 
oblikovati ali pa so preveč osebna in o njih težko spregovori. 

Namen: Predstaviti vlogo duhovnosti v paliativnem pristopu. 
Vsebina: Aktivna delavnica z izmenjavo mnenj in izkušenj ob predstavitvi biografije in 
modernega paliativnega pristopa, kot ga je uvedla Cicely Saunders.
Kompetence: Prepoznavanje duhovne dimenzije hudo bolnih in umirajočih, okrepitev 
percepcije duhovnih potreb, duhovne bolečine, duhovne oskrbe.
Osnovni modul: Enodnevna delavnica, aktivno sodelovanje, dolgi odmori
Petek, 10. marca 2023, od 9.00 do 13.00
Voditeljici: Marjana Bernot in Irena Švab Kavčič
Prosimo za prijave do 8. marca.
Seminar pripravljamo v sodelovanju s Slovenskim združenjem za paliativno in hospic oskrbo 
(SZPHO)
Nadaljevalni modul bo potekal v drugi polovici leta 2023 v obliki enodnevnega seminarja in 
refleksijo, ki jo bo vodil chaplain. Po pridobljeni verifikaciji programa bodo udeleženci prejeli 
potrdilo o udeležbi. 
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MONTESSOR I  Z A STAR EJ ŠE

Dom sv. Jožef je skupaj s Saro Črepinšek, “Montessori Inspired Lifestyle®” inštruktorico, 
pooblaščeni izvajalec izobraževanj v Sloveniji za “Montessori Inspired Lifestyle®: Introduction 
to Montessori Programming” (metoda montessori za starejše in osebe z demenco) po 
pooblastilu “AG&D”, Francija in “Center for Applied Research in Dementia”, ZDA. 

Splošna predstavitev metode
Metoda montessori za starejše in osebe z demenco (v nadaljevanju metoda montessori) 
ni samo način dela peščice zaposlenih v domovih, pač pa je poslovni model, ki prinaša 
praktične izkušnje in način dela s stanovalci, zaposlenimi, svojci in vodstvom. S tem, ko 
podpremo obstoječe spretnosti in sposobnosti, posamezniku pomagamo, da obide svoje 
primanjkljaje, saj je za dobro samopodobo ključnega pomena občutek, da zmorem in da mi 
lahko uspe. 
Izobraževanja in seminarji
V Domu sv. Jožef metodo Montessori vpeljujemo v prakso od leta 2015, zato lahko le 
potrdimo, da Montessori ni cilj, temveč pot in da se ves čas učimo. Si pa želimo svoje znanje 
in izkušnje deliti tudi z drugimi, saj se je izkazalo, da je življenje starejših lahko bistveno 
drugačno, kot smo vajeni.
Pripravili smo razvejan sklop izobraževanj, namenjen tako splošni javnosti kot strokovnemu 
osebju. 
Vljudno vabljeni k prijavam in sodelovanju!

Modul Montessori I.
 
Izhodišča
Svojci in strokovno osebje, ki so v nenehnem stiku s starejšimi in osebami z demenco se 
nemalokrat znajdejo v stiski. Zaradi demence se oseba slabše znajde, pozablja, se težko 
organizira, dvomi v sebe in bližnje, svet se ji oža do takšne mere, da si več ne upa v družbo. 
Potrebne so konkretne rešitve, ki so na dosegu roke, so učinkovite, estetske in jih lahko 
uporablja vsakdo.
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 Cilji seminarja so:
• spoznati filozofijo metode montessori in njeno praktično uporabo pri življenju in delu 
s starejšimi in osebami z demenco;
• znati pripraviti montessori predloge, namige in pripomočke;
• razumeti vlogo pripravljenega okolja in uporaba v praksi;
• usposobiti za samostojno delo z osebami z demenco.
 
Ciljna skupina
Seminar je namenjen vsem, ki želijo poglobljenih znanj o metodi montessori za starejše in 
osebe z demenco: strokovnemu osebju, svojcem ter zainteresirani javnosti.
 
Vsebina
 Metoda montessori izhaja iz pedagogike montessori. Načela prilagojena za delo s starejšimi 
in osebami z demenco so usmerjena na ohranjene spretnosti, sposobnosti, znanja, veščine 
in izkušnje posameznika. Zato so rešitve individualne in zaradi tega bolj učinkovite. Ker se pri 
demenci slabšajo sposobnosti pomnjenja, razumevanja, načrtovanja, govora in podobno, 
te rešitve pripravimo v obliki predlog, namigov in pripomočkov, ki posamezniku pomagajo, 
da kljub pešanju ostaja čim dalj časa samostojen. Na ta način tudi pripravimo in oblikujemo 
okolje, v katerem se posameznik giblje.  
 
Časovni obseg modula
4 srečanja po 4 pedagoške ure. 
 
Obveznosti udeležencev seminarja
Aktivno sodelovanje ter obvezna udeležba na vseh štirih srečanjih.
 
Predavateljica: Sara Črepinšek
 
Termini
1.   srečanje: četrtek, 20. oktobra 2022, od 8.00 do 12.00
2.   srečanje: četrtek, 17. novembra 2022, od 8.00 do 12.00
3.   srečanje: četrtek, 1. decembra 2022, od 8.00 do 12.00
4.   srečanje: četrtek, 15. decembra 2022, od 8.00 do 12.00
 
Dodatne informacije in prijave do 18. oktobra.
 
Verifikacija
Udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi na seminarju, ki ga izda Dom sv. Jožef kot 
pooblaščeni izvajalec.
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Modul Montessori II.
 
Izhodišča
 Svojci in strokovno osebje, ki so se udeležili Modula Montessori I., že poznajo in v praksi 
uporabljajo pridobljene veščine in znanja. 
 
Cilji seminarja so:
• nadgraditi in poglobiti znanja iz modula I.;
• razumeti odzivno vedenje ter znati pripraviti ustrezno rešitev;
• pridobiti znanje za pripravo montessori materialov;
• pridobiti znanje za iskanje konkretnih rešitev.
 
Ciljna skupina
Seminar je namenjen udeležencem predhodnega Modula Montessori I.
 
Vsebina
Odzivno vedenje je posledica neke notranje stiske, potrebe ali iskanja, ki pa ga oseba z 
demenco ne zna več pravilno opisat ali prepoznati. Nemir, neprimerno vedenje je lahko torej 
posledica česarkoli. Je signal, da oseba potrebuje pomoč pri reševanju težave, ki jo ima. Del 
rešitve predstavljajo individualno pripravljeni materiali. Pri vpeljevanju materialov, namigov, 
pripomočkov, rutin in navad pa si pomagamo s tehniko odloženega priklica.
 
Časovni obseg modula
 4 srečanja po 4 pedagoške ure.
 
Obveznosti udeležencev seminarja
 Aktivno sodelovanje ter obvezna prisotnost na vseh srečanjih.
 
Predavateljica: Sara Črepinšek
 
Termini
1.     srečanje:  četrtek, 16. februarja 2023, od 8.00 do 12.00
2.     srečanje:  četrtek, 16. marca 2023, od 8.00 do 12.00
3.     srečanje:  četrtek, 30. marca 2023, od 8.00 do 12.00
4.     srečanje:  četrtek, 13. aprila 2023, od 8.00 do 12.00
 
Dodatne informacije in prijave do 14. februarja.
 
Verifikacija
Udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi na seminarju, ki ga izda Dom sv. Jožef kot 
pooblaščeni izvajalec.
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Izobraževanja za svojce in spremljevalce oseb z demenco v domačem okolju
 
Izhodišča
Svojci so navadno tisti, ki pri poslabšanju stanja svojih ostarelih sorodnikov prvi skrbijo zanje. 
Z napredovanjem bolezni ali pešanjem pa se potrebe in stiske večajo. S temi seminarji bi 
želeli prisluhniti svojcem ter jim po svojih močeh pomagati pri reševanju teh stisk po načelih 
metode montessori.
 
Cilji seminarja so:
• spoznati metodo montessori in njeno praktično uporabo pri življenju in delu z 
osebami z demenco;
• znati pripraviti montessori predloge, namige, pripomočke;
• prisluhniti konkretnim primerom svojcev in skušati ponuditi možne rešitve;
 
Ciljna skupina
Seminar je namenjen svojcem in spremljevalcem ki imate svoje bližnje v ustanovah 
dolgotrajne oskrbe ali pa zanje skrbite doma.
  
Torek, 17. januarja 2023, ob 19.00 
Torek, 21. marca 2023, ob 19.00 
Torek, 16. maja 2023, ob 19.00
 
Predavateljica: Sara Črepinšek
 
Predavanja so brezplačna, prijave niso potrebne.
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Kuharski tečaji
Z letošnjim letom obujamo naše tradicionalne kuharske tečaje, ki so bili pred leti stalnica 
v naši ponudbi praktičnih izobraževalnih programov. Veselimo se ponovnega srečanja in 
izmenjave bogatih kuharskih izkušenj. Vse tečaje bo vodila naša kuharica Jožica Ferleš.

Dobrote jeseni – enolončnice, pite in narastki
Torek, 18. oktobra 2022, od 15.30 do 20.00

V pričakovanju praznikov – slovesno obložena miza
Torek, 13. decembra 2022 od 15.30 do 20.00
 
Vegetarijanske jedi
Torek, 28. februar 2023 od 15.30 do 20.00

Kvašeno testo, kruhi, potice, rogljički in pletenice
Torek, 16. maja 2023 od 15.30 do 20.00
Obvezne prijave vsaj tri dni pred začetkom tečaja.
Prijave in dodatne informacije: info@jozef.si, 0590 73 800.
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Delavnice
Tečaj pisanja ikon (začetni in nadaljevalni)
Že vrsto let pripravljamo zanimiv tečaj pisanja ikon. Na delavnici vsak udeleženec izbere 
svoj motiv, potek delavnice pa je prilagojen predhodnemu znanju udeležencev. Ustvarjanje 
poteka pod strokovnim vodstvom priznane ikonopiske. 
Od četrtka, 24., do nedelje, 27. novembra 2022 
Voditeljici: Silva Božinova
Začetek ob 17.00, sklep s kosilom. 
Prosimo za prijave do 22. novembra.
 
Adventni venčki
Skupaj s prostovoljci Vincencijeve konference sv. Jožef si boste lahko izdelali tradicionalni 
adventni venček.
Sobota, 26. novembra 2022, od 9.30 do 13.00
Vincencijeva konferenca sv. Jožefa
 
Butarice
Delavnica je posebej namenjena otrokom in družinam, vnaša pa tudi lepo razpoloženje med 
naše stanovalce, saj poteka v čajni kuhinji varstva starejših. 
Sobota, 1. aprila 2023, od 9.30 do 13.00
Vincencijeva konferenca sv. Jožefa 
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KONCERTI  IN R EC ITAL I

Na Jožefovem hribu v okviru dejavnosti Doma in župnije, ki sta velikokrat zelo povezana, deluje 
več različnih pevskih sestavov. Tako je na hribu veliko petja že samo ob tem, da vsi sestavi 
pridejo na vrsto, ki sicer redno sodelujejo pri bogoslužju in na različnih prireditvah. Poleg tega 
živahnega glasbenega življenja imamo  v župniji in kraju izjemne glasbenike in umetniške 
ustvarjalce tako na instrumentalnem kakor vokalnem področju, ki so, na veliko veselje vseh 
nas, sprejeli Dom sv. Jožef za svoje domače ustvarjalno okolje, kar na poseben način pride do 
izraza, poleg mnogih nastopov med letom, z dvema dogodkoma, in sicer ob Prazniku kulture 
na Jožefovem hribu in Večeru v atriju »Župljani župljanom«. Gostovanja različnih umetniških 
sestavov pestre glasbene ponudbe iz vse Slovenije pa so samo nadaljevanje domačega 
dogajanja. Tako lahko strnemo različne, vendar izredno kvalitetne in vrhunske večere v dva 
koncertna cikla, ki sta že dolgoletna spremljevalca dogajanja na hribu: Glasba na hribu v 
zimskem času in Večeri v atriju poleti. Spodbudno je dejstvo, da so pri nas vsi tovrstni dogodki, 
kot mnogi drugi na izobraževalnem področju, brezplačni. Pri tem gre velika zahvala večini 
izvajalcev, ki se odpovedo honorarjem, povsem brez teh pa seveda ne gre, zato gre zahvala 
tudi vsem tistim, ki nas pri tem podpirate. Vsak dogodek ima namreč svoje materialne zahteve, 
tako s prevozi, pogostitvijo, avtorskimi pravicami pri SAZASu in podobnim, zato so nam 
prostovoljni prispevki, tudi če so majhni, še kako dobrodošli. V največje veselje in zadoščenje 
ter priznanje pa nam je vedno to, da se odzovete povabilu in ponudbi, zato res dobrodošli, to 
nam je največja zahvala za naše delo. Dobrodošli!
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Večer v atriju - sklepni
Koncert ob 170–letnici prihoda lazaristov v Celje.
Petek, 30. septembra 2022, ob 19. 00 v atriju Doma sv. Jožef, v primeru dežja v cerkvi
Orkester slovenske policije
 
Glasba na hribu
Instrumentalni koncert zdravniškega orkestra ob tridesetletnici delovanja.
Sobota, 8. oktobra 2022, ob 19.00 v cerkvi sv. Jožefa
Simfonični orkester Camerata medica
 
Glasba na hribu
Vokalni koncert – program z gostovanja v Švici
Nedelja, 23. oktobra 2022, ob 19. uri  v cerkvi sv. Jožefa
Fantje z Jožefovega hriba, Andreja Zakonjšek Krt, Primož Krt, Andrej Gubenšek
 
Glasba na hribu
Adventni vokalni koncert: Skozi advent z Marijo.
Četrtek, 8. decembra 2022, ob 19.00 v cerkvi sv. Jožefa
Andreja Zakonjšek Krt – vokal in Primož Krt - vokal in orgle
 
Glasba na hribu
Božični koncert.
Nedelja, 25. decembra 2022 ob 16. 00 v cerkvi sv. Jožefa
Nuška Drašček, Matjaž Robavs – vokal in Tomaž Plahutnik – citre 
 
Glasba na hribu
Orgelski koncert
Petek, 20. januarja 2023, ob 19.00 v cerkvi sv. Jožefa
Organist Luka Gojkošek
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Glasba na hribu
Zborovski koncert na predvečer praznika zavetnika cerkve sv. Jožefa, zaročenca Device 
Marije.
Nedelja, 22. januarja 2023, ob 19.00 v cerkvi sv. Jožefa
Zasavski pevski zbor Prosavus
 
Glasba na hribu
Opereta »Kovačev študent«.
Nedelja, 19. februarja 2023, ob 16.00 v Kardinalovi dvorani
Fantje z Jožefovega hriba in Jožefinke
 
Glasba na hribu
Zborovski koncert.
Sobota, 25. februarja 2023, ob 19.00 v cerkvi sv. Jožefa
Ljubljanski madrigalisti
 
Glasba na hribu
Vokalni koncert: Z gregorijanskim koralom skozi post in Mariji v pozdrav
Petek, 24. marca 2023, ob 19.00 v cerkvi sv. Jožefa
Koralni zbor Akademije za glasbo iz Ljubljane in Tone Potočnik
 
Glasba na hribu
Zborovski koncert.
Petek, 21. aprila 2023, ob 19.00 v cerkvi sv. Jožefa
Zbor Slovenske filharmonije
 
Glasba na hribu
Vokalno instrumentalni koncert ob dnevu odprtih vrat.
Sobota, 20. maja 2023, ob 19. 00 v atriju Doma sv. Jožef ali v Kardinalovi dvorani
Janže Kenda – vokal in Miha Plevčak – harmonika
 
Glasba na hribu
Zborovski koncert.
Nedelja, 21. maja 2023, ob 16.00 v Kardinalovi dvorani
Vokalna skupina Cvet
 
Glasba na hribu
Grozdetov recital. 
Sobota, 27. maja 2023, ob 18.30  v cerkvi sv. Jožefa 
Fantje z Jožefovega hriba, Jožefinke in Zbor zaposlenih Doma sv. Jožef
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Večer v atriju
Koncert ob kresovanju.
Sobota, 24. junija 2023, ob 19.30 na dvorišču Doma sv. Jožef
Prifarski muzikanti
 
Večer v atriju
Vokalno instrumentalni koncert lastnih in francoskih šansonov.
Nedelja, 9. julija 2023, ob 19.00 v atriju Doma sv. Jožef ali v Kardinalovi dvorani
Jana Kvas z instrumentalisti: Matjažem Krušičem, Karlom Kvasom in Mirom Ulrychom
 
Večer v atriju
Instrumentalni koncert godalnega kvarteta zdravnikov.
Nedelja, 23. julija 2023, ob 19.00 v atriju Doma sv. Jožef ali v cerkvi
Godalni kvartet Pro medico – Andrej Gubenšek
 
Večer v atriju
Župljani župljanom ob deseti obletnici delovanja Fantov z Jožefovega hriba.
Nedelja, 30. julija 2023, ob 19.00 v atriju Doma sv. Jožef
Fantje z Jožefovega hriba ob spremljavi instrumentalistov iz župnije Celje-sv. Jožef
 
Večer v atriju
Vokalno instrumentalni koncert
Nedelja, 27. avgusta, ob 19.00 v atriju Doma sv. Jožef
Nina Strnad – vokal, Jaka Kopač – saksofon, Ivo Umek – klavir
 
Večer v atriju
Koncert ob sklepu večerov v atriju
Nedelja, 24. septembra 2023, ob 19.00 v atriju Doma sv. Jožef
Orkester slovenske vojske s solisti
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Redno bogoslužje v cerkvi sv. Jožefa 
Najprej je pomembno obvestilo, da sta v cerkvi sv. Jožefa, ki je tudi župnijska, vsak dan dve 
sveti maši, in sicer ob 8.00 zjutraj ter ob 18.30 zvečer. Ob nedeljah in dela prostih cerkvenih 
praznikih so maše ob 8.00 in ob 10.00 dopoldne. Vsak prvi četrtek v mesecu molimo ob 18.00 
pred večerno sveto mašo za duhovne poklice. Ob prvih petkih in sobotah v mesecu imamo 
po večerni maši še litanije pred Najsvetejšim in blagoslov. Ves mesec maj opravljamo pri 
obeh mašah šmarnično pobožnost, v oktobru pa vsak večer pol ure pred mašo molimo pred 
Najsvetejšim rožni venec. V postu molimo skupni križev pot v cerkvi ob sredah in petkih pol 
ure pred večerno mašo, na postne nedelje pa ob 14.30 na Kalvariji rožni venec. Molitvena 
skupina, ki živi na Jožefovem hribu, ima svoje redno molitveno srečanje vsako sredo, ki je, 
kot bomo v nadaljevanju še zapisali, na poseben način naš dan. Zbira se ob 17.30 v cerkvi, ob 
sredah pred prvim petkom pa se združi s širšim občestvom. 
 
Srede pred prvim petkom v mesecu
Srede pred prvim petkom v mesecu so posebnost na Jožefovem hribu. Na ta dan, ki je sicer tudi 
namenjen našim zaposlenim v Domu, na poseben način častimo in se priporočamo našemu 
zavetniku sv. Jožefu. Ob 18.00 imamo skupno češčenje v cerkvi in nato ob 18.30 slovesno sveto 
mašo. Zbiramo se tako stanovalci Doma kot vsi zaposleni in seveda tudi župljani ter obiskovalci 
naše cerkve. Prisrčno dobrodošli, da se nam pridružujete v naših molitvah za blagoslov pri 
delu in poslanstvu. V juliju in avgustu je zaradi počitnic češčenje v ožjem krogu, v juniju pa 
ob običajni uri a brez zaposlenih, ker imamo ta dan svoje druženje že prej popoldne. Vsi lepo 
povabljeni, da se nam pridružujete pri naših bogoslužjih in molitvah, da bomo tako lahko 
skupaj gradili še močnejše duhovno zaledje naše dejavnosti in poslanstva, ki nam je zaupano. 
V Emini kapeli Doma sv. Jožef z istim namenom vsak dan ob pol treh molijo naši stanovalci. 
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Martinovanje
Na predvečer sv. Martina v naši hiši redno blagoslovimo vino in ga nato pokusimo, kar 
pospremimo tudi s primerno besedo in pesmijo, zlasti naših Fantov z Jožefovega hriba, ki so 
prav ob tej priložnosti pred desetimi leti prvikrat skupaj zapeli. Tako bo letošnje martinovanje 
še posebej pomenljivo.
Četrtek, 10. novembra 2022, ob 16. 00 v Kardinalovi dvorani ali avli
Sodelujejo: Fantje z Jožefovega hriba, pevci župnije Celje – sv. Jožef 
Gost večera: Jože Tominšek, vitez Evropskega reda vitezov vina, prvi legat Celjske legature
 
Miklavževanje
Po premoru zaradi epidemije upamo letos spet na prireditev ob prihodu sv. Miklavža, ko je 
najprej kratka igra in nato obdaritev otrok, ki jih je potrebno prej prijaviti. Že to bo obdaritev, 
če prireditev lahko bo. 
Ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 16. 00 v Kardinalovi dvorani
 
Božičnica pred polnočnico
Člani kulturno umetniške skupine Jožefov hrib že vrsto let pripravljajo ljudski duhovni program 
ob Sveti noči, tudi letos bo tako, lepo vabljeni.
Sobota, 24. decembra 2022, ob 23.30 v cerkvi sv. Jožefa
 
Ponovitev božičnice ob prvi sredi v mesecu
Sreda, 4. januarja 2023, ob 18.00 v cerkvi sv. Jožefa
 
Praznik zaroke Jožefa in Marije – celodnevno češčenje
Zavetnik naše cerkve je sv. Jožef, zaročenec Device Marije, ki ga praznujemo 23. januarja. V naši 
cerkvi ta dan častimo Najsvetejše in seveda tako najlepše praznujemo god našega zavetnika. 
Ponedeljek, 23. januarja 2023, ves dan v cerkvi sv. Jožefa
 
Celodnevno češčenje v Domu sv. Jožef
Na ta dan imamo izpostavljeno Najsvetejše po maši v kapeli Bl. Antona Martina Slomška v  
Marijini hiši do 12. ure, nato pa v Emini kapeli varstva starejših do večerna maše,  ko so ob 18. 
najprej pete litanije in nato maša spet v cerkvi. 
sreda, 25. januarja 2023, ves dan v Slomškovi in Emini kapeli
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Praznik kulture na Jožefovem hribu
Ob Slovenskem kulturnem prazniku na hribu preprosto praznujemo in se veselimo vsega, kar 
se pri nas dogaja. Iz vsega, kar ustvarjamo domačini čez leto, si vzamemo nekaj za pokušino in 
se ob tem razveselimo ter to tudi proslavimo. 
Torek, 7. februarja 2023, ob 16.00 v Kardinalovi dvorani in veliki avli

Pustovanje z opereto »Kovačev študent« 
Pustna nedelja pred postom je priložnost, da se poveselimo. Da bi to naredili res žlahtno, se za 
to vedno potrudijo naši mladi in starejši. Tudi letos bo tako, lepo vabljeni.
Nedelja, 19. februarja 2023, ob 16.00 v Kardinalovi dvorani 
Fantje z Jožefovega hriba in Jožefinke
 
Prvi romarski shod
Slovesni praznik sv. Jožefa pri nas zaznamuje romarski shod, ko so maše ob 7.00, 8.30, slovesna 
ob 10.00 in obrtniška ob 11.30. Vse dopoldne je priložnost za spoved. Za romarje je poskrbljeno 
okrepčilo, kdor želi. Dan sklenemo s petimi litanijami ob 18. uri in nato s sklepno sveto mašo 
ob 18.30. 
Nedelja, 19. marca 2023, ves dan v cerkvi sv. Jožefa
 
Proslava ob Materinskem dnevu
Z otroki in župnijskimi sodelavci ter kulturnimi ustvarjalci na Hribu ta dan počastimo vse 
matere, telesne in duhovne in seveda po godu sv. Jožefa tudi očete. Ob tem se potrudimo, da 
razveselimo tudi naše stanovalke in stanovalce. 
Sobota, 25. marca 2023 ob 16.00 v Kardinalovi dvorani
 
Drugi romarski shod
Jožef delavec, prvega maja, je novejši praznik, ki se ga pri nas spominjamo z drugim romarskim 
shodom, ko se mu vsi kot delavci priporočamo v vseh naših skrbeh in trudih. Pri maši ob 10. 
uri pa počastimo še vse jubilante okroglih obletnic porok od 5. naprej, ki se shoda udeležijo. 
Vnaprejšnje prijave niso potrebne.
Ponedeljek, 1. maja 2023, ob 8.00 in 10.00  s slovesno mašo v cerkvi sv. Jožefa
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Maša in blagoslov motoristov
Nedelja po prvomajskih praznikih je redno namenjena maši in blagoslovu motoristov na 
glavnem dvorišču našega Doma. Srečanje pripravljamo v sodelovanju z Moto sekcijo Elektra 
Celje, namenjeno pa je vsem motoristom, ki se ga želijo udeležiti. 
Nedelja, 7. maja 2023, ob 10.00 na dvorišču pred Domom sv. Jožef
 
Dan odprtih vrat
Kot osrednji dogodek, namenjen našemu Domu, je dan odprtih vrat, ki ga praznujemo na dan 
prve vselitve v varstvo starejših, s čimer smo začeli v polnosti izvrševati naše trojno poslanstvo: 
duhovno prosvetno dejavnost, orglarsko šolo in varstvo starejših. Gre za priložnost srečanja 
s svojci naših stanovalcev, krajanov in obiskovalcev naših prireditev, ko se pozdravimo, 
pokramljamo in nazdravimo ob prigrizku, hkrati pa se poveselimo še ob preprostem dogajanju.  
Sobota, 20. maja 2023, ob 16.00 v atriju Doma sv. Jožef
 
Sv. maša in Grozdetov recital ob godu bl. Lojzeta Gorzdeta
Že pred leti smo z našimi pevci in recitatorji pripravili nagovorljiv recital Grozdetovih pesmi 
in pesmi o njem. Sedaj smo ga še dopolnili in nas bo spet razveselil in duhovno poglobil ob 
njegovem godu, ki je pri nas še posebej doživet, saj hranimo v naši cerkvi njegove relikvije.
Sobota 27. maja 2023, ob 18.30 v cerkvi sv. Jožefa
Fantje z Jožefovega hriba, Jožefinke in Zbor zaposlenih Doma sv. Jožef
 
Kresovanje
Že od leta 1996 ob prazniku Janeza Krstnika, na predvečer praznika naše domovine, na hribu 
zažari mogočen kres, ki ga vedno pospremimo z domoljubnim, kulturnim pa tudi zabavnim 
dogajanjem. Zadnji dve leti je ljudsko rajanje v obliki »veselice« sicer odpadlo, a dogodka 
nismo opustili, to pot pa upamo, da bomo lahko nadaljevali v tradicionalnem stilu. 
Sobota, 24. junija 2023 ob 18.30 sv. maša v cerkvi. Ob 20.30 akademija ob slovenskem državnem 
prazniku, koncert in prižig kresa.
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Srečanje starejših in bolnih ob godu sv. Marte skupaj s stanovalci doma
Sobota, 29. julija 2023, ob 9.00 v cerkvi in atriju Doma sv. Jožef
Zaposleni Doma sv. Jožef, prostovoljci Vincencijeve konference

Župnijsko žegnanje z birmo
Nedelja, 17. septembra 2023
Svete maše ob 8.00 in slovesna ob 10.00

Napovedujemo
Uprizoritev igre Veriga, Franca Saleškega Finžgarja, ob šestdesetletnici njegove smrti. 
Jesen 2023
Gledališka skupina Jožefov hrib
 

GOSTOVANJE ROTARY KLUBA BARBARA CELJSKA  
V DOMU SV. JOŽEF – VARSTVO STAREJŠIH 
Šahovska simultanka
Sobota, 15. oktober 2022, ob 10.00
Voditelj: Željko Vrankič
 
Miklavževa darila pozornosti stanovalcem Doma
Torek, 6. decembra 2022, ob 10.00
Rotary klub Barbara Celjska, Rotaract klub Celje in Interact klub Celje ter glasbenik Boštjan 
Korošec
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Tematski večer – misijonar Janez Janež
Torek, 28. februarja 2023, ob 16.00 v Kardinalovi dvorani
Organizacija in predavatelj: Igor Jurij Bizjak
 
Izdelava pirhov
Torek, 4. aprila 2023, ob 10.00 
Rotary klub Barbara Celjska, Rotaract klub Celje in Interact klub Celje

GOSTOVANJE LJUBITELJSKEGA GLEDALIŠČA  
PETRA SIMONITIJA CELJE
Fran Milčinski: Butalci na sodišču
Nedelja, 20. novembra 2022, ob 16.00 v Kardinalovi dvorani
Gledališka predstava Frana Milčinskega v priredbi Jane Kvas.
Domovini
Recital ob tridesetletnici naše domovine.
Nedelja, 18. decembra 2022, ob 16.00 v Kardinalovi dvorani
Lucipeter
Igrani recital Alojza Gradnika v režiji Lovra Tacola.
Nedelja, 12. marca 2023, ob 16.00 v Kardinalovi dvorani
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Dom sv. Jožef
Irena Švab Kavčič, direktorica
Jure Levart, Miha Lokovšek, Viljem Kaučič
Lea Lokovšek, Miha Lokovšek
Fotografiranje porok in oblikovanje Uroš Čanžek s. p.
Atelje 64, d. o. o.
4500 izvodov
Celje, september 2022

Izdal:
Odgovarja:
Pripravili:
Avtorji fotografij:
Grafično oblikovanje:
Tisk:
Naklada:

DOM SV.  JOŽE F-PR EDSTAV IT EV

VARSTVO STAREJŠIH

PENZIONSKA NASTANITEV

RESTAVRACIJA IN CATERING

Vsem starejšim želimo, da bi svojo starost preživljali doma, med svojimi najdražjimi; mnogokrat 
pa to ni mogoče. Prihajamo vam naproti s ponudbo, ki želi biti domača in pristna. Pozanimajte 
se in pridite, veseli vas bomo. 
Ana Kovačič Stepišnik, socialna delavka, tel.: 059 073 803, ana.stepisnik@jozef.si

Če iščete primerno okolje za duhovne vaje, osebni odmik, seminar, intenzivne pevske vaje, 
simpozij, kongres ali kakšno drugo izobraževanje; dopust, izlet in podobno – oglasite se! 
Poskrbeli bomo, da vam bo prijetno. 

Če želite preprosto ali pa tudi zahtevnejšo in okusno, pa ne predrago hrano – za skupino ob 
praznovanju, izletu, romanju, pogrebu in drugih priložnostih. Vabljeni. Postregli vam bomo 
okusno hrano.



Moč nemoči 
Program izobraževanje in oblikovanja s področja duhovnosti, etike in 

komunikacije za vse, ki se srečujejo s hudo bolnimi in umirajočimi.

Montessori za starejše in osebe z demenco 
Programi izobraževanja s certificirano inštruktorico  

na osnovi “Montessori Inspired Lifestyle TM”.

Psihološki večeri - pogovori za dušo
Program psihološke podpore  

pri soočanju z različnimi življenskimi stiskami.

Usposabljanje za romarske vodnike
Program poteka po evropskem kurikulumu, ki je nastal v ekviru Erazmus s 

projekta Train2eupilgrimage.

Več informacij o programih:
 www.jozef.si

Programi v Domu sv. Jožef



"Če ima kaka  
stvar sto obrazov,  

jo glejte vedno  
v najlepši luči."
(Sv. Vincencij Pavelski)

www.jozef.si


